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Gyógyszerészettörténet i közlemények
Az erdélyi magyar gy6gyszel'észet múltjáníi
Orient Gy11la „Az erdélyi és bánáti gy<Ígyszerészeí íörléneíe e. könyve aiapj(Íil 1
LORÁND NANDOR

A dolgozat bevezetőjében a szerző méltatja azokat, akik
a magyar gyógyszerészettörténet kialakítása érdekében
tevékenykedtek. Orient Gyula könyvéből a következő
kiemelt területekről olvashatunk: „ Gyógyszerészet a
nemzeti fejedelmek alatt", „A XVIII. sz. gyógyszerészete és a A1aucksch kolozsvári gyógyszerész", „A
gyógyszerészet alakulása a ){.IX. sz. -bál és a gyógyszerészképzés a kolozsi dri egyetenzen ".
1

BeFezetó'
A n1agyar gyógyszerészet múltjának történetírói feldolgozására eddig még igen kevesen vállalkoztak. Nem
nlintha a többszáz éves magyar gyógyszerészet n1últjában nem lett volna megörökítésre n1éltó események~
vagy nem lettek volna olyan kiváló gyógyszerészek)
akik működésükkel előbbre ne vitték volna a szakmai
tudományt. Inkább az lehet a magyarázata, hogy pályánk gyakorlati vonatkozású beállítottsága miatt, és a
patikai elfoglaltságuk miatt, nem volt lehetőségük rá,
hogy napi munkájuk mellett összeszedjék, egybegyújtsék mindazokat az adatokat. melyek a magyar gyógyszerészet kezdetének, kialakulásának és fejlődésének
útját jelzik [ 1].
Ezek a szabadon idézett sorok a Bamdlay és Bd10on)'
1930-ban megjele11t m1111kdjdban olvashatók. A szerzők a n1unkájuk elején felsorolják a gyógyszerésztörténetírás háron1 régebbi úttörőjének munkáját, a1nit
alapvetőnek kell tekinteni. Elsőnek Baradlayék, Ernyey József gyógyszerész és múzeumigazgató n1unkásságát en1lítik 1neg, aki néprajzi tevékenységén kívül a
felvidéki gyógyszertárak kialakulásával is foglalkozott.
Majd rnegen1lítik d1: .4bay Nenies Gyztla gyógyszerészt, akinek munkássága a rendi, illetve a jezsuita
gyógyszertárak történetére terjed ki. A harn1adik dr:
Orient Gyula, a kolozsvári egyetem gyógyszerész-professzora, aki főleg az erdélyi gyógyszerészi emiékckct
·
gyűjtötte össze és ismertette.
Az 1924-ben alakult Magyar Gyógyszertudományi
Társaság előadóülésein pedig már több alkalommal
hangzottak el szakn1atörténeti tárgyú előadások. A
rrársaság clóadóülésein kezdte meg gyógyszerésztörténeti n1úködését is dr. Hahnai János, az Egyetem akkori
tanársegédje, a későbbi Sen1n1ehveis Orvostudon1ányi
Egyetem professzora, eleinte a 1núltszázadbeli neves
gyógyszerészek életrajzi adatainak és munkásságuk-
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nak gyűjtésével, ismertetésével, majd publikálásával.
A gyógyszerésztörténeti emlékekkel foglalkozni kívánó kartársak összefogás.ával hozta létre ugyancsak Halmai professzor a IVIagyar Gyógyszerészeti Társaság
Gyógyszerésztörténeti Szakosztályát, an1elynek célja
az, hogy vala1nennyi megyében a helyi, megyei szakInatörténeti e1nlékck gyűjtésére, feltárására buzdítson
és ezáltal n1inél több emléket megmentsen a pusztulástól. a hazánkban még fellelhető rnuzeális értékű tárgyi
-emlékekből [2].
IYiagyarorszagon tulajdonképpen az els6 kezden1ényezés gyógyszerészi n1úzeun1 létesítésére már a 18.
században kezdődött. Ez a kezdernényezés közös orvos-gyógyszerészi n1Úzeun1 terve volt TVeszprénzi Ist\'Úll és f(azzay Sán1uel részéról. A tervük azonban nem
valósulhatott n1eg és csak a múlt sz,í.zad vége felé indult
meg eróteljesebb...en a törekvés gyógyszerészi n1úzeun1
felállítására.
Már az 1892-ben megjelent Gyógyszerészi Közlönyben olvashatjuk, hogy Nagy Gyula felhívást tett
közzé a Gyógyszerészi Hetilapban, an1elybcn kéri a régi gyógyszertári edények birtokosait, hogy azokat a létesítendő patikamúzeum számára küldjék be. A felhívás alapján szép gyűjten1ény jött össze, n1elynek jórészét az 1896-os országos egészségügyi kiállításon be is
mutatták. Utána azonban"'az érÍékes gyújternény elaprózódott, elkallóclott.[2.]
Időközben azonban a kolozsvári egyetemen rnár egy
rnásik buzgó gyújtón1unka folyt. A gyógyszerészhallgatók segélycgylete határozta el egy gyógyszerészeti
múzeun1 létesítését. D1: Orient Gv1tla gyógyszerész az
egyetem tanársegédje állt a kezdetllény~-zé~°élére és sokat fáradozott a régi gyógyszerészeti cn1lékek begyűj
tésével. n1egn1entésével.
l(érÓsére.... és felszólítására sokan beküldték csalúdi
cn1lékeikct is, így T1elits f(cúv(v tordai gyógyszerész beküldte dédapjának, Ve/ils Sámuelnek, 1776-ban kelt
pergan1enre írott oklevelét, egy 1702-ben kelt orvosi
vényt, n1ely a theriak el6úllítási n1ödját tartahnazta, valarnint alkin1ista jelekkel szignált állványedénycket is.

Orient Gyula lelkes és fdradlzatatlan nzunkdval
nzintegy 1800 db régi gyógy.<izertdrifelszerelési tdrg~vat
gyzíjtött össze. GytíjtenzényércJl isn1ertet(f könyvet is
adotí ki: .„Az erdélyi !Ven1zeti i\1 zi':::cun1 kererében feldllltott gyógyszerészi nuizeunz '' cítnn1el.
Orient professzor a gyzíjtenzényr 1902-ben az Erdé(vi
111Iizeun1-ra b(zta, melv azt szívesen üt is vette. n1éltó
helyet biztosítva szán1fira. D1: Posta Béla cgyeteini tanár 1902. szeptember 15-i JcyeJébcn InegT..:.öszöntc a
gyújten1ényt és biztosította Orient Gyuláti hogy annak
n1egfeleló kezeléséről ~ondoskodni fog. IYiéltatta a fára<lÜzást. an1it nern kevésbé hazafias. n~lr1t tudo111ánvos

jclcntóségúnek minősített.
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A tulajdonképpen i első n1agyar gyógyszerész rnúzeum így tehát Kolozsváron létesült, 1902-ben. [2].
Nálunk pedig Ernyey József már 1896 óta sürgette a
gyógyszerészi emlékek összegyűjtését. Koritsdnszky
Ottó 1909-ben cikket is írt a gyógyszerészi múzeun1
ügyéről. Ebben kifejti többek között, hogy helyes lenne
a szakgyújtemény t a Nemzeti Múzeumnak átadni, és
egyúttal felszólítani a magángyújtőket, hogy itt helyezzék el, eddig összegyűjtött szakmatörténet i vonatkozású tárgyaikat. ,,„. Tudonuíso1n szerint - úja f(ori-

tsdnszky - Ernyey József neves etnografits kartcil:Htnk
is igen szép gyt7jternényre tett szert. Ö is átengedné bizonyára gy1íjte111ényét szívesen, ha a nuízeunznak állandó
helye l'O!na. Tahín nem l'O!na 1ehetetlen az sem. hogy dr.
Orient Gyula kartd1:H1nk becses kolozsi ári gy(fjte111én_ve is ide kerüljön.,.
1

Az 1919-es Tanácsköztársa ság rövid ideje alatt is
tervbe vették Ernyey József és f(ar/ovszky Geyza javaslatára a gyógvszcrész nitízcun1 létesítését, erre azonban rnár nefii k~Í-ült sor. Ernyey József kitartó rnunkássúgának és a Nernzeti I'vltízeun1 áldozatkészségé nek köszÖnhető, hogy ez az értékes és szép gy1fjten1~ny nzindkét vildghdborrí 1•ihardt dtvészelte. J'\. felszabadulás
után kerülhett:tt csak sor az első önülló gvógvszerészi
r11úzeun1 n1egvalósítására. J\Tagy érden1ei ~{ln~(1k ebben
e/!: illoz.sonyi Sándor és eb: fi olnzai Jdnos piv/"esszo1vknak. Végül is 1964-ben elkésziilt a Senunehveis Orvostörténeti AI úz ez un a hclvreállított Se111n1ehveis házban
és itt nyert elhelyezést a.Íorvostörténc ti anyag kiállítása
111ellett a gyógyszerészi gyújten1ény is. Itt állítottük ki a
restaurült Gön1öry-patikú t is, n1clyet Pollack IVIihály
építész tervei szerint készítettek 1813-ban és később,
rnint Török patika vált isn1ertt~. [2].
l\ Semn1ehvcis Orvostörténeti 1Vlúzeun1 fclállításüval n1eg0Jclódott tehút a gyógyszerészi történelein értékes ritl(aságainak, kincsCíne...k n1egfeleló elhclvczése és
rendezése Is.
'"'
·

(; yógys::.erés::.er 11 ncn1::.eri fejedelnzck alau
/\ 16. század eleje nagv jelentőségű volt egész Európára nézve. Ugyanczen. . ldóben Erdély szúlZebb történeln1ében a szornorú crnlékck egész sora van n1egörökítve. /\z 1541-té:i! a török hóc!Ítás után Erdélvo~·szüg
naevrészc han1ar han vatlásnak indult. A n1onos.torok[rt
és 71 törvényhatósági "intézrnényckeL a katonai és polgárikórházakka l együtt bezúrták, annak dacára, hogy
különböző fajta járványok és betegségek nagyon gyakoriak voltak.
Erdélyben a legrégibb nyilvános gyógyszertárak
eevike. arnc!vről az okiratok n1ár 1494-ben is ernlítést
tCSznek, 5'::.ehen város gvógyszertára volt J-\ nén1etjogszokás szerint régi p~"tik?ik voltak n1ég Brassóba~1,
Besztercén, fóga1Í1sún. nlelyek a város t~ilajdonát képezték, a helyi tanácsok gondoskodtak fclszcrclésükrő!, azonban Szeben vúrosa, n1ás vürosoktól cltér6lcg a
gyógyszertár kezelőjének külön fizetést nen1 adott„ J\.
brassói városi gyógyszerész pld. évi 25-28 forint fizetést kapott negyedévi részletekben.
í\ városok gondoskodtak gyögyszertáraik rt.:ndbr.:nl<:trtüsüról. a szükséges anvagok l.1cszcrzésér6l és a felszerelések kicgészít~sérül ls. Erre vall pld. a brassói szün1adási könyvekben szereplő tétel. n1ely szerint a
gyógyszertár rcndbchozatal::ira 1521-ben asztalt, pa-
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dokat, állványokat s edényeket csináltattak és az egész
kiadás 4 forintra rúg ... Brassó város tanácsa 1533-ban
Jeromos gyógyszeré:<Znek kétízben 40 forint készpénzt
utalványoz a gyógyanyagok bevásárlására ... 1534-hen
Brassó város tanácsa Paulus orvost a Székelvvidékre
küldte. hogy Gritti volt orvosának holnliját ·a városi
gyógyszertár részére vásárolja n1cg ... Edények, mérlegek, súlyok beszerzésére 8 forintot adnak ki. Egy görögnek. aki Törökországba utazott. 10 forintot adott
B111ssó város tanácsa Spéciesek besZcrzésére.
A gyógyszerészek néha n1ellékjövedeler11mel szaporították gyenge fizetésüket. legalább is erre vall a nagyszebeni gyógyszerészne k azon ténykedése. hogy 1506ban a városi n1ázsahivatalnak is bérlője volt. ..
f\ gyógyszertárak at bizonyos esetben a városi tanács
bérbe is adta. Ilyenkor a bérlő bizonyos határidő leforgása után köteles volt a gyógyszertárt olyan állapotban
visszajuttatni, rnint an1ilyenben azt a várostól átvette
Yolt. P"l.z átvétel rendszerint a polgárn1ester és a városi
orvos jelenlétében történt, arnikor is a 111cglévó gyógyszereket gondosan és részletesen a leltár szerint vették
isn1ét át
Erdélvben a::. 1500-as évek clcjr.!n nzindössze Juíro111
gycígys::."ertúr 1·0/r /iss::.esen. és ehh6l az icl6ből két ilyen
leltürozá:.:i jegyzékünk n1aradt fenn. i"!~ja könyvében
Orient Gyula.
Láthattuk a leltárak nvon1ün. nlilvcn gyógyszcralakok voltak készletben a· 16. sz. -be!( gyó'g.ysZértúrban.
rnelvekhez, ha n1ég hozzávesszük a rögtönözve készített ~~zen1vizekeL fÓzctekct és forrázatc~\at. rnáris előt
tünk van a felszerelés egy része.
;\. gyógyszertárak f6 jövcdc!n1e akkor a cukorkák.
cukrüszáruk, a viaszgyertya és a különbözó pecsétviasz
készít~sébé:il folvt be, ezért ezeknek k-:llékei nélkül aL
alkotott kép hi~nyos lenne. Csak nündez egybevéve
adja a !ó. század elején n1üködú gyógyszertárak hú n1úsá1.
i\ gyógyászatnak lcgszigorúb\J rcfonnütorai scn1 követelték, hogv pld. az összes keverékek készen lcgvcnck~ cllcnkcZ(lleg 6k 111aguk jelölték ki, n1it lehet é~;nit
kell készletben U.trlani. /\z Ú!V desÜ!nált hivatalos szc1\:k szün1a rninclcnütt a hel:7i" viszoDyukhoz alkaln1azkoclotL

;.,\ gv(igyszcrckr(íl felvett lcltüron kívül a gvógvszcrtürbal1~ ttifrilt könyvckrúl is vétetett fc! jcgYZétZ." Ernc
könvvek niin6ségc azt rnutatja. hogv a galenusi és arab
gyógyszerek isrn'Crctc n1ég 1l1i~1dig. . ~do1'í1inúló szerepet
játszott, a111i kúlönbr.:n a gyög.yszcrjegyz~kckhól is kitúnik. r11cfvckbcn ali!.! akadunk kén1iai ercdetú vcgvi ké:-:zít1nén\1ekre.
'"
... _
/-\. !e!Íüraknak a evögvszerészi 111úszcrekrc és n berendezésre vonatkc;;;ó ~~szc arról is tan1ískodik, hogy
az illet{) !.!;VÓgvszcrtúr cléeué cl volt lütva a szükség(:~-;
cszközök1Zcl.... ~ ncvezctesc~1~ desztilláló készülékkel.
1nér!egckkel, n1ozsarakkal. \'aseszközökkcl gvcrtvák
k0szi't3sérc és pkL több rnint :100 fa dobozzal, (olllv{Ínycdény) 29 ónkannüval (olajoknak). úO 6nszclencéve!
(üllvünycdény a kenócsök szün1ára). 7-S velencei korsóval. hordókkal. késekkel. kanalakkal stb.
tviiutün pedig hivatalos árszahály (taxa) akkur n1ég
ncrn volt, ki-ki sajút tctszé.sc szerint szún1ftotta ki a vénvck úrút. 'uni nliau sok panasz is volt. ;\ sok panasz
fr;lytün végre f)rezdtiluu1" 1550-hen nze"5jele111 (1::. e/só·
izit'{/{(t/os taxa, rnc!ybcn sülyegységként a qucntin és a
lat szerepelnek. 01 vadontcnnő gyógynövények ürai
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ne111 súly, hanen1 n1arok szerint taksáltattak. Ezegyidő
ben nálunk is használatos volt habár nen1 hivatalos jelleggel.
Az 1500-as években egy városi tanácsosból, városi
képviselókból, egy-két városi orvos-gyógyszerészből
álló bizottság vizsgálta meg a gyógyszertárakat. Ezek
mondottak véleményt a látottak fölött, ami az akkori
csekély kémiai és egyéb szakmai is1nereteket tekintve
inkább csak illuzórikus volt.
Az erdélyi gyógyszerészi irodalom ekkor már igen
gyengén volt képviselve) az is teljesen összefüggött a
növénytannal - írja Orient Erdélyről könyvében -,
n1ivel a gyógyszerek legnagyobb része a növényvilágból került ki.
Az akkori magyar botanikai irodalon1 jelesebb képviselői között találjuk Mdlius Juh dsz Pétert is, akinek
n1úve 1578-ban l(olozsvárott jelent n1eg a következő
címmel: HERBARIUM AZ FAKNAK FÜVEKNEK
NEVEKRÖL TERMÉSZETEKRÖL ÉS HASZNAIIZRÓL. Szerzője a f() sülyt a növények gyógyhatúsüra
és azok orvosi használatára fekteti. Ivlinclcn egyes növény tárgyalüsa során a növény nevét latin, rnagyar és
nén1ct nyelven ernlíti. valarnint ezzel kapcsolatban a
svnonirnükat. r\ növények gy()gyhatásait .. szárasztó.
r{1c\egítú, éget6, szorító·, tisz'iÍtö~-necivesító., hidegító"
jelzúkkel adja tudtüra az olvasónak. IVIlívébcn 'több
·cgyszerli és összetett gyógyszcrr61 is szól, n1int pld. szirupok, liktáriun1oki olajok készítéséről. valarnint belső
és küls6 használatról is n1egcmlékezik. Az un. blívös
gyógvítgatüs ellen. n1elvet szerinte a bábák liznek„ elflél6Íeg "'nyilatkozik. ·
/\ p;tü~áriusok is foglalkoztak orvoslással, dc tekintélyük jóval kisebb volt a doktorokéná!. I-Iclycnként
apothekariusnak nevezik óket. Arnint azonban az orvosok kissé rncgszaporocltak, a patikáriusokat eltiltották a gyc)gvítüstcíl. fv[ég azt sen1 engedték rneg nekik.
~;vos engeclcfn1c nélkül p~1rgatiót acljanak a
hogy
betegeknek. rviég a l7. szúzad elején is n betegek gyóu:vítúsa LÍ!.!V történt az úri csalücloknül hogy an1íg a baj
kOn1olvn~~1en1 fordult, s arnlg rnivoltúra r~i"ncn1 Jöttek·.
rcndcs.en házi szereket, gyógyító füvekből párolt vizeket. teákat, lictariun1okat és olajokat használtak, cl
ncn1 rnulasztván a gyakori purgatiöt scrn. Ez utóbbi
célra a füveken kívül 111annút és syrupot használtak.
Purgatiöra nagvon sokszor volt szükség. 1nivcl az en1ber~k azétclelZ~t ncn1igen vülogatták, s íl:1értékct benne
ncn1 tartottak.
;\n1ikor a virágvizck. lictariurnok és olajok nHír n1itsern hasznültak. vagyis rnikor a baj ko1nol:yabbú vült.
r11egkezd6dött az (igvncvczctt .,orvossúg tudaknzús".
/\ l;etcgnek hüzané1)é levélbL':il, vagy küldönc ütján orvossáu. után tudakozódott az is111cr6söknéL rnéu.pedüz
ügy, llogy rnegírtúk a betegség n1ivoltüt. s orv0Sságé1i
esedeztek. A betegséget tennCszetesen n1aguk sen1 isn1crték. rnég kcvé~bé. . isrnenék azok akikt61 az orvosságot kérték. Dc azért 111indcnki küldött. vagy ajúnlotl
valarni orvosságot. l(ü\önösen azon f6üri családoknál
tudakozódtak Orvosság utün. akikről tudták, hogy patikaházukban sokféle gyógvítöszert tartanak, és sok n.:ccpttcl rcncle\keznck~-Ivl~lél el6kelőbb volt az ür. vagy
asszonv. akinCl az orvossúg után tudakozódtak. annál
jobban· Íiíztak a kapott gyó. .gyszcrben. Kés6hb is az orvoshiünvon üu.v segítettek. bogv rninden üri házban házipatikü~ ta1i()ttak. Eze.kkc1 · lÍgy-nhogy segítettek
1
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ugyan az urak, de a szegényeknek nem iger. volt kihez
fordulniok. Egy ilyen 1700-as évek elejéről való házipatikához n1úzeun1unk is hozzá jutott - írja Orient
professzor a kolozsvúri gyűjtetnényról.
.4:: l{jkor elején a:: egyhúz többszöri 1i/ahna után a
s:.er:.etesrendek az orrosi gyakorlat teréről t'isszaléptek,
de a gyógys::.ertdrakat nzegtartottdk ... A reformátió fellépésével a világi elen1 is erőhöz jutva felülkerekedett és
hosszLÍ icl6re ügyszólván kizárólag a n1aga szán1ára foglalta le a gyógyszerészi pályáti amelyet addig főképpen
a papság tartott kezében ... Az egyházi lovagrendek
(pld. a szebeni Johannita-rencl) már előbb megszűntek
gyógvszerészkedni, n1Í!! a reforn1átió azutün n1egszakíl<)ttU-a szerzetesrendek...gyógyszertár birtoklását--is egé..
szen az ellenreforn1ütió. . bekövetkeztéig„.
Nálunk Erdélyben csak későbben) t7óleg a jezsuiták
gycígyszcrtúrai szcrt.:pelnek. - akiket Erdélybe Báthori
István Kristóf fejcdckm ( 1576-158 l) hozott be Lengyelországból __:_ és akikhez SzelepcSényi érsek által
i<i96-ban bi.:huzott iigo!nzasok is csatlakoztak ...
... I(olozsvúr város ló40-es évi szún1adüskönyveiben
az nrvosok r.Ss a gyógvszcrtúr történcln1ére vonatkozólag CrtL'k1..'S adau~k hfi:tnkúha j u tottan1, fvlillcy Jünos ko!ozs\·úri jezsuita atvünak 1649, va!anlint 165 L-i jeientéséh61. ~'-\ j elentésékb<51 kitünik. hogy I(olozsvüri a jelzct t id<:íbcn két proti.:stí.Íns orvos n1liködött és azt is
1ncgtudjuk. hogy a gyógyszertár polgári gyógyszertár
volt. valószínüleu. n1agúé a városé lehetett. (Ez a volt
Y<Írosi gycígyszcrlür n1~)St dr. I-Iintz György tulajdonát
kL'pezi - 1\ja könyvében c!r. Orient professzor.)
... /\.z erdélyi !!VÖgyszerészet és uvógyszertárak történetére vonall(o~c'Siag· különösen é;Jekcs és értékes adatokat tarta!rnaz BeÍlz!en Cidbor. - Erd~lv egyik \egkivá16hh fcjccle!n1c - 1·d.wir!dsairc5! ve:.etéu ~~útnadtís
khnrt'. 111elvhcn n1inclazon árucikkek tételenként vannak:jL'lülve." n1clyeket a fcjcdclen1 1615 és 1627 között n
világ kül()nl:)öz6 részi.:ibt:n: n1int Bécsben, Velencében.
Prúgúban. Linzben, I(onstanlinápolyhan. Nündorfchérvárt, l)anczkúban és l(rakküban, ezenkívül rnagyar
és crdélvi városokban vásároltatott./\ fejedchni udvartartüs s~árnadüskünvv fcljcg'r'Zéseib6I cs~tl'\ azokat a tételeket közlörn. an1Clvck. gV~)gvszerészi érdekűek.
;\ i!V\Ígvszcrészck(1ck ~':llcf.üvGgckct ezidőben ErdL~lyh°C~1 ~~ ;zú!dobügyi ( Sakiabariu ). . hutáhan is készúett1..;k .. apothckariusoknak való üvegek·· 111egkülönbözLclÓ rncajcgyzéssc!. /\ patikaláda rnür értékénél fogva is
becses l~h~lctt a fcjcclclc1n c\6tL \cgahibbis erre uU1Ió a
fejcdch:n1 sujút kezével bejegyzett szú111aclí:ísk(_)nyvhe
frott széljegyzet. rnclyhcn annak értékét összegezi:
„„.Patikalüda or\"ossúgokkal együtt íl.! 16() dr.73.
/\ fejcdc!cr11 patiküja szürnúra velencei terjéket, - a
régiek en1e bülvünvozott és drúga u:vógvszcrét. - több
{·/J;cn is vüsüro!tah.Ht. fgv az cisC5 b;-vü~Űrlüsnül két flor~'nust. 01zaz két aranv~t fizetett a tcriékért. /\. tcriék.
\'ll!!V :..:iirti:..:ül '1'1icriac:1 neve a réi!i iclÓk n1isztikus ,/i\úgül-i~1 ~'L'Zct11ct6 visszo1. C'on1positi()ja állítólag [Vlithridates pontusi királytól szúrn1azik (K.r.e.124-64.). Közel
130 Cvvel késúbb i'iL·ni császár híres udvari orvosa
/\.ndronu1chus e szert oly n1ódon javította l(r.u. az L
:;zíizadhan. hogy <t benne lévó öpiuin adagot r11cgnöveltc.
/\ régiek az cgvcs :!V\)e\1szerck hatü~;út ncin isrnervc
azt hitték. hog);-n1c;ú6r·több anyagböl üli valan1cly
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gyógyszer, annál jobban hat a betegségek ellen. Idővel
a theriaca, vagy terjék valóságos univerzális gyógyszer
lett. Eredeti előírás szerint a gyógyszer 64 különböző
szerből készült, melyek között egyik fontos alkatrész a
vipera húsa volt, amitől a nevét is nyerte. Ezenkívül

ópium, scilla, castóreum, cassia és valeriánának volt bizonyos adagja benne. A valódi theriacot, mithridatot
az akkori gyógyszerész csak a tanács felügyelete és
legalább két orvos jelenlétében készíthette el, akik az
előírt alkatrészeket és ezek mennyiségét az elkészítés
ideje alatt is ellenőrizték s végül mindezt a recepten
névaláírásukkal hitelesítették.
A históriából tudjuk, hogy Bethlen korának egyik
legtanultabb fejedelme volt...
A kolozsvári egyetem vegytani intézet gyűjteménye
között levő eredeti alchimiai eszközök és könyvek, feljegyzések tanúsága szerint a fejedelem udvarában al-

chinliával is foglalkoztak ...
(Orielll Gy;Íla köny!'ének W2. - olda/d1ól kezdve
1öbb o!da/011lllldl1111k11d1110km II. Rdkóczy György erdél_vij"ejedelen1 gytdajC!zér\'Úri gyógyszertárának leltdrdrö! is.)

,..:.\ „\· i"I II. sz. gyógyszerészere és Alaucksch kolozsFtíri

gyógyszerész.
A 18. század vége felé l(olozsvür lakossága rohan1osan
gyarapodott. .. Nagy befolyással volt a \~{1ros politikai
életére és művelődésére az országgyűlésnek itt való tartása. Az országgyűlésekre választott követek között
Kolozsvár követei 1794-ben Ji1aucksch Tóbiás kolozsvári gyógyszerész és Ágoston lvlártonvoltak. J\1aucksc!z
Tóbids nen1 csak városának jón1ódú polgára, hanem
szaknuijának kiváló nzt7relője is le!zetetf. Erre vallanak
korából n1egn1aradt nagyszabású. ritkabecsú szakfolyóiratok, p~mpás szakkönyvek, gyógyszertári felszerelések, berendezések, és gondosan megírott instruktiók. A gyógyszeredény eket tartó, barokk stflusban épített állványokat pedig ornamentikált (tllványedények
díszítették, a tágas officinában. Nagyon szépek a principális szoba falait díszítő barokk stzlusú, keretezett feliratok, n1elyek közül az egyikel Iviaucksch 1~óbiás
l766-ban, az ezzel szen1ben lévót pedig egvik örököse
és gyógyszerész utóda, dr. Hintz Györg)1 llf98-ban festetett.
Ügy gyógyszerészct történeti 1 nünt kultúrhistóriai
szempontböl 1 rnindig fölötte érdekesek és értékesek a
n1a rnár oly ritkán található 1 Lígynevezeti Gyógyszereszi instrukriók "is. ,4.:: i(veneket rendszerint szaknuljukban jólkéJJZeít, nzunkatúnffli 111unkdjdt n1egbecsiil11i tudó régi, gondos gyógyszerészein k írták azokat utódaik
okuldsdra, javára. Ilyen „ G_vógyszerJszi instruktiót'' (rt
iliaucksclz Tóbids kolozsFdri gyógyszerész is, kinek kés(íbh i11a1os1'dsdrlzelyen is volt g_vógyszertdra. ,4z,, l nstruktió" fontos adatokat tartabnaz a kornak, az erdéf"vi
gyógysi.erészet riszonyainak jellen1zésére, kii!önösen- a
gyógyszerészek képzésére, a gyógyszertárak i·ezetésére,
i'izsgdlatdra, i:alanzint a gyógyszereknek be!- és kiilföldrö/ való beszerzésére, áraira és a gyógyszer/árak akkori értékére nézve. Teluit e kor g_vógyszerésze!ének
egész történetét örökíti n1eg a i1laucksch-féle Instruktió.
(Itt leírja Orient az Instruktió nyelvezetét, forn1átun1át
és egyéb külalaki isn1ertetőjét n1ajd így folytatja) ... iV1i-
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vel az Instruktiót egész terjedelmében már 1918-ban
közöltem volt, e sorok keretében csupán a legfontosabb, a gyógyszerészet történetével szoros vonatkozásba hozható részeket érintem ... Gondnokváltoz ás esetére a kővetlcező utasításokat adom: Mivel oly hamar,
azaz három hónap alatt nemigen lehet gondnokra találni, úgy titokban, anélkül, hogy valaki n1egtudná, Miskolcz, Rozsnyó, Debrecen, Pécs, Pozsony, Krakkó,
vagy Pestre egy megbízható gyógyszerésznek ír az ember és megkéri, hogy ajánljon egy, a magyar nyelvben
jártas, a református vallást követő gondnokot a fizetési
igényeinek és az útiköltségek megtérítésének feltüntetésével... Részletesen foglalkozik és pontokba foglalva
ad utasítást a marosvásárhely i gyógyszertárán ak vezetésére) a gyógyszertár bevétele, forgalma és a pénztári
könyvek kezelése tekintetében, majd a leltározásról ad
pontos utasítást, különösen arra az esetre, ha gondnokvúltozús történik. - Részletesen foglalkozik továbbá a
gyógyszerész gyakornokok felvételével, azok kitöltencl6 taniclejével, valan1int azok ellátása és felszabadítása
fcl61 is ... Ezért hat évig kell tanulnia és ha azután jól viseli magút, a felszabadulásná l clíszajánclékul 30 rhf.-t
(l{.hénusi forint) kapjon, amelyen ruhát vehet n1agának ... I-Iogy rniben állanak a gyakornok kötelességei,
azt a \VÜrtenbergi taxa hátulsó oldalán való rendelet
rnutatja ... Részleies utasítást ad, n1iként kell az orvosi
füveket. gyökereket. virágokat és magvakat gyűjteni és
rnikre keli a gylijtó asszc';nyokat és ~rnbereket figyeln1eztetni. rv1agúval viszi a gyógyszerész a gyakornokot.
vagy n1ég n1á~ valakit fels'Zer~lve ásóval, lapáttal, csákánnyal és a lelőhelyet 1negjegyzi n1agúnak és a laboránssal és gyakornokkal is n1egjegyezteti, hogy szükség
esetén 111áskor is rátaláljanak ...
... A n1arosvásárhelyi gyógytáramat inspiciáló igazgató urak és szeretett gyern1ekcin1nek gyán1ja, - legyen az gondnokról (provisor), segédekról (Gesellen),
gyakornokról (Jung), vagy laboránsról (Stosser) szóló
dolog,
ezen instruktióin1at kövessék ...
... 7\ legfontosabb azonban az, hogy az ember jó és
rnegbízható ernbcrekkel rendelkezzék, különösen pedig ügyes és a 1nagyar nyelvet bíró gondnoka legyen.
J\zért jó salláríunHnal, évi 300 frt. fizetéssel láttam el a
gondnokot és ha az évi jövedelen1 (t.i. a patika évi forgaln1a) a 6.000 forintot túlhaladja, úgy abból 1 arni ezen
összegen felül van. kapjon rnég külön két százalékot.
l-Ia azonban a gondnok csak pld. 4.600 frt. forg~1ln1at
csináL akkor csak egy aranyórával ajándékozandó
n1eg, vagy 6 forinttal. En fv1aurer gondnok tírnak 4 forintot adtanL s ö iTIC!! volt elégedve ...
... H.cnclt?letein1et éS az Instr'Uktiót szigortian kövessék. rnert ezeket n1int gondos apa nen; fölöslegesen.
vagy unalomból, hanern a nagy Isten szeretetének mcgihletéséból sok gonddal, nagy tapasztalattal és belátással javukra és hasznukra írtarn. Alüírás: .il.!faucksch Tóbicis se1uaor és prii'ilegisdlt gyógyszerés:;:, f(o/o::.srdr
s::.. ki1: rdros és1;olgdri gyógyszerész i\:f arosvdsdrhelyen.
.Anno J793. s::.epte1nber lu1Fdban.
Ezenkívül l(olozsvár részére is egv külön füzetet írtarn. hogy hogyan járjon el az emb;f a bel-és külföldi
specialitások bcszerzést:nél. .. lndex, H„epertoriun1 vagy
re~.úster az ezen tankÖiTl/Vbcn írt dolgokról.„
~}\ Jg. szüzad elején 1700-tól 1750:-ig terjedő idólJcn
a gyógyszcrtürak szün1a rnegszaporodot t, rnclyek között ott talúljuk a szerzetesek részére adornányozott
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gyógyszertári jogosítványokat is. Az említett időben a
következő városokban állíttatott fel gyógyszertár:
Brassó (Őrangyal)
Segesvár (Oroszlán)
Szászváros (Arany oroszlán)
Kolozsvár (Egyszarvú) Jezsuitáké
Temesvár (Gránátalma) lrgalmasoké
Fogaras (Őrangyal)
Nagyvárad (Aranykereszt)
Nagykároly (Feketesas)

1720
1720
1727
1732
1737
1738
1742
1747

Az idők során egyes városok gyógyszertárukat felesketett szakembernek bérbe is adták, vagy bizonyos öszszeg lefizetése mellett a gyógyszerész megántulajdonába váltotta. Az adás-vevés útján magántulajdonba átment gyógyszertári jogosítványok képezték a későbbe
ni elisn1ert, úgynevezett reál-jogosítványok alapját. A
városi gyógyszertár jogosítványok átvétele, a reáljogok
elisn1ertetése, továbbá a gyógyszertári jogadon1ányozások, átruházások, valamint az új gyógyszertárak felállításáról a következő feljegyzések és okiratnak révén
t{~ékozódhatunk. Például szolgálhatnak a Maucksch-

Hintzj'éle gyógyszertár eredetére„ dtruluizdsdra, a reá/jog körül való elismerésre vonatkozó adatok, melyet dr.
Hintz György 1876. július 4-én jegyzett fel... Gyógyszertára111 reáljogosultságára vonatkozó adatok: Erigáltatott 1700 elején. Valószínűleg már előbb, 1640ben is fennállott és városi gyógyszertár volt. 1700 elején
ment át magántulajdonba. E városi gyógyszertár utolsó
kezelője 1690-ben Stanno nevű gyógyszerész volt... A
gyógyszertár reáljogának elismerésére vonatkozó feljegyzések a következők: 1760. nov. 10-én 566 szám
alatt kelt Iv1aucksch Tóbiás privilégium levele Mária
Teréziától. Az 1824. nov. 26-án kelt legfelsőbb elhatározás szerint minden olyan gyógyszertár. mely 1775
előtt fennállott, reáljogúnak tekintendő ...
... Hiteles kivonat Maucksch Tóbiás naplójából,
rnely szerint Iviaucksch Tóbiás ezen úgynevezett városi
gyógyszertárt 1753-ban vette meg a Sch\vartz successoroktól örök áron ... Az erdélyi Főkormányszék 75001864 számú tudomásul vevő irata, hogy a néhai Szlábyféle gyógyszertár az okl. gyógyszerész és vegytudor
Hintz Györgynek, mint őt illető tulajdonosnak átadatott.,.

Gyógyszerészet alakuldsa a .rYI..rY. sz.-tól
(G.vógyszerészképzés a kolozsvdri eg~vetenzen)
Az orvosi és természettudományoknak fokozott fejhatással volt.„ A Báthory fejedelem által alapított kolozsvári, úgynevezett
„Báthory Egyetemet" Mária Terézia királynő 1775ben chirurgusok nevelésére, majd 1872-ben pedig Fercncz József király négy kar felállításával alapították,
melyen már kezdettől, az 1872-ik év óta gyógyszerészeket is képeztek ki. Az első tanévben 5, majd a 80-as
évek vége felé az 1872-től, 1902-ig terjedő tanévek
alatt összesen 1092 gyógyszerész hallgatója volt a kolozsvári egyeten1nek (írja könyvében Orient profeszszor).
Az erdélyi gyógyszerészek képzése az 1889-ik évig a
rérd osztrák törvénvek és szokások szerint történt.
l'Iégy gü11náziu1n és.háro111 évi gyógyszertárban, gyalődése a gyógyszcrészetre is nagy
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kornoki minőségben eltöltött idő után a megyei, vagy
városi főorvos előtt vizsgát tett a gyakornok, melyről
bizonyítványt kapott és ennek alapján az egyetemre
iratkozhatott be~ vagy n1int segéd valamelyik gyógyszertárban töltötte a kötelező két évi gyakorlati időt.
Az 1888-ban kibocsátott rendelet értelmében a gyakornoki időt két évben állapították meg, a felvételhez
azonban hat gimnáziumi osztály elvégzése kívántatott
meg. A gyakornoki vizsgát pedig erre a célra kinevezett
két gyógyszerész és két egyetemi szaktanárból álló bizottság előtt kellett letenni. (Ugyanezen időben a nők
nek is megengedtetett a gyógyszerészi pályára való lépés).
A gyógyszerészet speciális művelése Erdélyben a
gyógyszerészi mútan tanításával legelőször a kolozsvári egyetemen vette kezdetét, amikor Hi11tz Györgyvegyészdoktor kolozsvári gyógyszerész és gyógyszertár
tulajdonos 1883-ban a gyógyszerészi n1útan és vénykészítési gyakorlatok tanítására n1agántanári képesítést
nyert. A gyógyszerészhallgatók részére dr. Hintz tanárnak 1890. febru{tr 20-ún történt elhunytával a fölötte
fontos tantárgy előadása megszakadt, s három évig a
katedra üresen maradt, n1íg 1893-ban dr. Issekutz Hugó a gyógyszerészi 1nútanból magántanári képesítést
nyervén, az előadások ismét n1egkezd6dtek. Nen1 sokkal később 1902-ben a kolozsvári kórház tetemes fejlő
dése kívánatossá tette, hogy a betegei részére kiszolgáltatandó gyógyszereket házi gyógyszertár készítse el. E
célra egyetemi gyógyszertárat létesített egy teljesen új
épületben. A klinikai betegek gyógyszerellátásán kívül
azután ezen új épületben folyt az orvosi fakultáshoz
tartozó egyetemi gyógyszerész hallgatóknak a gyógyszerészi műtunból való elméleti és gyakorlati oktatása
is„. Issekutz Hugó magántanárnak 1904-ben történt
elhalálozása után ch: Ferenc;: ,41v;1vette át a katedrát és
a gyógyszertár igazgatását.
.A.z in1periumváltozás idején 19l9. október havában
az egyeten1i gyógyszertár és gyógyszerészeti intézet a
rornán állan1 tulajdonába n1ent át, amelynek vezetésével és az előadások n1egtartásával Ron1ánia egyik kivcílö gyógyszerészét, eb:._ Gh. Panzfil-t bízták ._111eg, aki
cgyeten1i rendes tanári rnin6ségben tölti be a katedrát.
/\ gyógyszerészképzés Ron1ániában így a volt regin1111el szen1ben 1nagasabb fokon 1íllván, természetesi
hogy a Ron1ániában érvényes háron1 évi egyeterni és a
két évi gyakornoki idő lett kötelezd az erdélyi egyeten1en J(olozsvárt is.
Az erdélyi gyógyszerészet történetében továbbá történehni időpontot jelentett az Erdélyi és Bdndti
c;yógyszerész Egyesiifer rnegalakulása 1922-ben.
n1clvnek clsó elnöke 1iiurg;cu1 János tordai gyógyszerési lett.
'"
._ ...
f(arunk szellerni részét eleinte S. Nagy László és !VIo!itorisz Pál szerkesztésében megjelent 1 , Pharnzacia" cf;nt! gyógyszerészi idcJ!eges lap közvetítette, majd dr.
()ricnt Gyula vette át a lap vezetését l 922-ig. Ekkor
Nagy Sarnu tasnádi gyógyszerész indított kéthetenként
n1egjelenó ron1án-n1agyar kétnyelvli szaklapot.
lJgyancsak az Erdélyi és Bánáti Gyógyszerész Egyesület tuclon1cínyos szakosztálya a szaküléseken tartott elő
adások és felolvasásokon kívül külföldi gyógyszerésztudon1ánvi n1ozgaln1akról és 111unkálatokról refen.íl,
ugyancsaÍ.;: Oríer1t Gyula szerkesztésében„. -Inajd az
últala alapított !(o!ozsvári Gyógyszerész rvlúzeun1röl
könyvében a következőket írja: ... Ezcl6tt 30 évvel az-
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zal a kéréssel fordultam az Erdélyi Múzeum Egyesület
akkori igazgatójához, hogy a nevezett n1úzeum keretében és kezelésében egy Gyógyszerészi Múzeumot
óhajtanék létesíteni, n1ely gyógyszerészkari, kulturális~

valamint

művelődéstörténeti

szen1pontból

összegyűj

tött tárgyaknak tudományos és szemléltető rendszerben való n1egisn1ertetését lenne hivatva nyújtani. Az ifjú lelkesedésével, sok szép reménnyel és minden aggodalon1 nélkül fogtan1 n1unkához, a gyógyszerésztörténeti vonatkozású tárgyaknak gyűjtéséhez. Nen1 is111ertem még azokat az akadályokat, amelyeket a mindent
pénzzé tenni kívánó önös érdekek, az indolentia, irigység, s egyéb olyan okok idéznek elő, 1nelyek az ideális
eszme 1negvalósítását n1eggátolhatják, s an1elyek olyan
könnyen gördültek kitűzött célom elé.
I'len1 rnaradtarn nleg tehát a puszta gondolatnúl, hanen1 energikus kézzel azonnal n1unkához fogtan1. s ma
közel 30 Óv után rninclen anyagi és erkölcsi lán1Ügatás
nélkül egyrnagan1nak sikerült egy olyan hataln1as gyújten1énvt létesítenein. arnelv felbecsülhetetlenül értékes
tartah~ával Erdély kultúr~íjúnál sokkal előrehaladot
tabb úllarnok hasonló gy~jten1ényével vetekedik. A
hanninc éves gylijtés alatt sok csalódüs, sok keserűség,
búntódás ért. Legszebb jutaln1an1 azonban n1égis elnverten1 azzal. hogv a111i nen1 sikerült az állan1nak. a
téstülctcknek, egy;es anyagi jólétben dúskálkodó, de
idealizrnus nélkül. var.:.v szellerni szegénvségben szenved6 gvógvszerésznelZ.~az sikerült ncken1, a niindcnna-

pi 1ne'ié11lCtésért küszködőnek.
J.\z ,.Erdélyi ivitízeun1 ·· I(olozsvárt a Strade Gherescu (voÍt Bástya utca) sarkán lévő kéterncletes palota

e gyík ten11ében van elhelyezve-úja könyvében 1926han Orient Gyula - és több nlint 1500 tárgyával egy
rnuzeális tern1et tölt n1eg. A legrégibb tárgyak között
vannak az 1480-ik évt6l kezdve l)ofccllán, f~ijencc, 1najolika, /.\lt-Vl/ien. tejüveg tégelyek, n1érlcgek, n1csterpccsétes ónedények. lahoratóriurni felszereléscJc is találhatók 111éu a drogokon és cégtáblákon kívül. Ertékcs
és féltett tárgva n1l~zcurnunknak a \iclits-félc 1760-ból
való pcrgani"énrc írott gyógyszerészi oklevél. J(ülönben
a ,.Gvúgvszerészi I\i1úzeurn·· tárgvainak lcírásút 1918ban i1z ~Érdélyi Iviúzeun1 kiacl\;{nyüban isincrtettcn1
részletesen.
l(ülönben gyögyszcrtüri régiségeink tipikus lcl6hc!vr61. rfordüról. a \ic!its-félc .,1\ranv Szarvas''-hoz
cínÍzett. 17 89-hen alapított gyögysz~rtürbúl valók.
J\zok a tejüveg edénykék is. rnelyck csinos ál!ásukon
kfvü! vörös kczd6betűs syrnbolun1okkal r11yslicus érzelrncket keltenek a gyÖgvszertüri ré!:!iségeket kedvcl(i
szakc111bcrekben is. /\. r'á}cncc gyögYsze~tári edények
pedig Erdélyben is igen eltei~jeútck. Ezt.'.k közül külö-

1991. n1Ürcius

nös érdeklődést keltenek az első fajance-gyárbóli Holicsról szárn1azók, n1elyeknek az edény talapzatán fellelhető a I-IF gyártási bélyeg.
Ritkaság szú111ba 111cnő értékes könyvében dr. Orient Gyula professzor a következő oldalon néhány erdélyi vonatkozáslÍ jeles gyógyszerész nevét sorolja fel)
rnint pld. dr. ,4/e.randru lteanuerdélyi szánnazÜslÍi nagyajtai születésú, bukaresti gyógyszertár tulajdonos.
llosvay Lajos Decsen született 1851-ben. 1876-ban
avatták Budapesten gyógyszerészrnesterré. Than Károly, Bunsen. Bayer, Berthelot n1ellett dolgozott és
1882-ben a budapesti 111úegyeten1 tanára lett.
Lukács Fen~nc kolozsvári gyógyszerész a nyugdfjintézct n1egtercn1tése terén szerzett elévülhetetlen érden1eket. ...
111ur{{t'flt János tordai uyógvszertár-tulajclonos Felt!VÓ!!VO~l 18HO-han szül~tet't.· az Erdélvi és Bánúti
Gvc~gvszerész E!.!.vesületnek volt elnöke. -EgveLe111i tanti!nl;Invait i(ok~~svúrott végezte.
~i\Iart;)jdrai J~o::.snyay 1lidc) ús aradi gyógyszertár-tulajdonos az iztc!en chinin (C'hininun1 tannicun1) fclta!úlöja. n1clyért az ()rvosok és terrnészetvizsgálók fiun1ei nagygy1.I\ésén pülyaclijjal tüntették ki. A. chininun1
tannicun11na rn(Ír a világ legt(1hh pharn1acopocájüban
hivatal(ls kc;szítn1énvként van fclvéVL'.
dr. S::.éki "fihorkr;lozsvári születésú. !.!;Vakornoki idejét ugyancsak I(olozsvárott. édcsapja~gyógyszcrtürá
han tóltö!tt' !e és egycte111i uinulnuínyait is itt fejezte be.
dr. \Vinkler Lajos !3udapesten a gyógyszerészi cheinia nyilvünus. rendes tanúra. a ·rucl. 1\kadé1nia tagja
1863-ban /\radon született. gyakornoki idejét is .Aradon. P„ozsnvavn:.íl Uiltötte.
l·VoZr c;dh<;r tordai gyógyszerész. jeles botanikus
volt. 1'ltivL'nygylijtcnH.'.'nyei közCítt ncn1 egy ritka példúny kapott helyet.
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